Algemene ledenvergadering Wielervereniging Amsterdam
Amsterdam (sportpark Sloten)
dinsdag 6 februari 2018,
Aanwezig;
Maurice Willems (voorzitter), Ed Bosse (secretaris), Peter Visser (penningmeester),
Frans van Rossum (bestuurslid), Frank Nederveen (bestuurslid), Andre Demeulenare,
Gijs van der Tang, Barend Cerneus, Bert van Ingen, Rene Randsdorp, Bart van Breemen,
Hans Leijnse, Jos Geijsel, John Mens, Lucas Boswijk, Marcel Kamerling, Arjan van Aalst,
Wouter van den Boogaard, Ello van Gelderen.
Nick Toonen van Just Cycle
Sebastiaan Haaker van Bike Planet
Abraham Daniels namens wielrenners Iritrea
Afwezig met bericht;
Marco Postma, Andre van der Drift, Paul Blonk, Herman van bruggen, Carlo de Waal, Jos
Backer, Gerrie Smit, John Giljam
1. Opening; Maurice heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Mededelingen; Ed Bosse, de club heeft nu 287 leden met een basislicentie
3. Ingekomen stukken; John Giljam heeft zich voor de vergadering afgemeld maar
wil dat het onderwerp veiligheid wordt besproken. Met name het betonnen
fundament wat in het verleden gebruikt werd als fundering voor drie
vlaggenmasten. In zijn beleving een gevaarlijk object omdat deelnemers aan een
wedstrijd er tegenaan kunnen rijden/vallen.
Marco Postma heeft zich voor de vergadering afgemeld maar wil dat het
onderwerp veiligheid wordt besproken. Met name de in zijn beleving vele
valpartijen die plaats vinden tijdens wedstrijden georganiseerd door de
wielervereniging Amsterdam.
4. Verslag van de algemene leden vergadering van dinsdag 7 februari 2017
wordt door de leden goedgekeurd en vastgesteld.
5. Ondertekening contacten sponsors; Nick Toonen van Just Cycle en Sebastiaan
Haaker van Bike Planet zijn vanavond aanwezig om de sponsorcontracten te
ondertekenen, Zij verbinden zich hiermee voor tenminste drie jaar aan de WVA.
Dit memorable moment wordt vakkundig op de gevoelige plaat vastgelegd door
Bart van Breemen
6. Herkiesbaar en aftredend bestuur. Het bestuur heeft te kennen gegeven in
deze samenstelling in 2018 de club te willen besturen en vraagt het vertrouwen
van de aanwezige leden. Het bestuur is decharge verleend en de leden geven
unaniem het zittende bestuur het vertrouwen.
7. Verslag penningmeester; Peter Visser doet verslag van de financiën, waaruit
blijkt dat de club het boekjaar 2017 positief heeft afgesloten. Leden kunnen op
verzoek de cijfers inzien. Wouter van den Boogaard merkt op dat het verstandig

is in de begroting posten voor onderhoud en afschrijving/vervanging op te
nemen. De penningmeester is decharge verleend.
8. Verslag kascommissie; Andre Demeulenaere (voorzitter) en Gijs van der Tang
hebben de resultaten nauwlettend gecontroleerd en tot de conclusie gekomen
dat de cijfers correct zijn.
9. Aanstelling nieuwe kascommissie; Gijs van der Tang (voorzitter) en Wouter
van den Boogaard vormen de nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2018.
10. Uitreiking wielerkleding ten behoeve van wielrenners Iritrea; De
wielerkleding van de wielervereniging Amsterdam die over is van voorgaande
jaren wordt geschonken aan de wielrenners in Iritrea. Namens deze neemt
Abraham Daniels Olympisch kampioen wielrenners met een beperking de
wielerkleding in ontvangst uit handen van Frans van Rossum.
11. Datum uitreiken nieuwe wielerkleding voor de leden; de datum dat de
kleding wordt uitgereikt is vrijdag 16 februari in het clubhuis van de
wielervereniging Amsterdam vanaf 19.30 uur, om 20.30 uur wordt een
groepsfoto van de leden in de nieuwe clubkleding gemaakt. De niet opgehaalde
kleding wordt opgeslagen in het magazijn in het clubhuis, zodat leden die niet in
de gelegenheid waren op vrijdag dit op een ander moment kunnen ophalen.
Kleding wordt alleen uitgereikt aan leden die hun contributie betaald hebben.
12. Data wedstrijden op internet site van de WVA; alle wedstrijden georganiseerd
door de WVA staan op de website vermeld onder het tabblad agenda.
13. Inschrijfgeld wedstrijden WVA; het inschrijfgeld voor de deelnemers aan
wedstrijden georganiseerd door de WVA op het parcours van sportpark Sloten is
in navolging van andere verenigingen in de regio verhoogt van € 3,- naar € 4,14. Prijzengeld; inherent aan de verhoging van het inschrijfgeld is het prijzengeld
met 33% verhoogd. Het prijsschema voor de trimmers en licentiehouders is
gelijk gemaakt.
15. Consumptie prijzen kantine WVA; in de vergadering is besloten dat de prijzen
over het algemeen niet verhoogd worden, uitzondering wordt gemaakt voor
alcoholische dranken, daar zal door het bestuur nog eens kritisch naar worden
gekeken.
16. Voorstel trimmers/recreanten wedstrijden: Jos Geijsel en Co Thelosen
hebben bij het bestuur een voorstel ingediend en toegelicht om het beginnende
wielrenners bij de categorie trimmers/recreanten aantrekkelijker te maken om
deel te nemen aan wedstrijden bij de WVA. Inhoudelijk luidt het voorstel om een
verdeling te maken tussen een A en een B groep (snelle en minder snelle groep)
De A groep als eerste te laten starten en kort daarna de B groep. Hierdoor is de
verwachting dat het niveau verschil tussen ervaren dus snellere renners en
beginnelingen voor een groot deel teniet wordt gedaan en daardoor
beginnelingen ervaring kunnen opdoen waardoor zij kunnen groeien. De
verwachting is dat deze renners dan blijven deelnemen aan de wedstrijden en
mogelijk lid worden. De vergadering heeft besloten het voorstel een kans te
geven en hiermee te beginnen na het kampioenschap van Amsterdam zodat er
tijd is om het bekend te maken aan de renners. Punt van aandacht is of de keuze
voor deelname in de A of B groep op vrijwillige basis moet zijn of dat het bestuur
hier de regie in moet nemen ( aanwijzen op basis van prestatie/uitslag).
17. Geluidsinstallatie; afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de
verstaanbaarheid van de geluidsinstallatie. Naderhand is de geluidsinstallatie
ook defect geraakt. Gijs van der Tang heeft de geluidsinstallatie weer

gerepareerd. tijdens het clubkampioenschap cyclocross in januari 2018 viel het
geluid van de microfoon meerdere malen uit zonder een verklaarbare reden.
Volgens Gijs ligt de verstaanbaarheid aan het juiste gebruik van de microfoon en
wil daar wel instructie in geven, daarnaast zal hij de komende drie weken
controleren of de geluidsinstallatie nog wel deugdelijk werkt. Als blijkt dat de
geluidsinstallatie niet voldoet of defect is zal het bestuur een nieuwe
geluidsinstallatie aankopen.
18. Onderhoud werkzaamheden om en rond het clubhuis; Ed Bosse verteld dat
op zaterdag 3 februari met acht man/vrouw sterk een groot aantal
werkzaamheden zijn uitgevoerd maar nog niet alles is gedaan. Daarom vraagt hij
aan de aanwezigen om hulp voor a.s. zaterdag 10 februari om de noodzakelijke
werkzaamheden te doen. De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur.
19. Werving vrijwilligers; het werven van vrijwilligers is een continue proces. Bart
van Breemen merkt op dat het persoonlijk aanspreken van de leden het meeste
succes genereert, een algemene oproep voor het aanmelden van vrijwilligers
werkzaamheden voor de club levert weinig op. De werkzaamheden omvatten
inschrijven, kantine, EHBO, tijdregistratie (jury) en onderhoudswerkzaamheden
in en rond het clubhuis.
20. Toezeggingen beheer sportpark t.a.v. faciliteiten wielervereniging
Amsterdam. Peter Visser en Ed Bosse hebben op woensdag 31 januari een
gesprek gehad met Peter Lageman (hoofd beheer sportparken Amsterdam west)
en Wesley Walter (beheer sportpark Sloten) waarbij de wensen en eerder gedane
beloften t.a.v. de faciliteiten voor de WVA onderwerp van gesprek waren;
Peter Lageman vindt het aanleggen/herstellen van de verlichting rond het
parcours en het "hulpverleningspad" achter het clubhuis prioriteit 1. In een
eerder stadium is al een offerte voor deze werkzaamheden gemaakt in opdracht
van Martin vd Berg de voormalige beheerder van het sportpark. Peter zal z.s.m.
opdracht geven voor het herstellen van de verlichting (Led voorzien van
automatische aan/uit schakelaar).
Het asfalteren van het "hulpverleningspad" kost dermate veel dat dit opgenomen
moet worden in de begroting voor volgend jaar. De offerte die eerder door ons
aangevraagd is voor het asfalteren is begroot op € 43.400 excl btw. Peter
Lageman kwam met het voorstel om het pad te bestraten met klinkers. Dit zou
zeker de helft goedkoper kunnen zijn. Wesley gaat een offerte aanvragen voor het
bestraten.
Peter Lageman zal een hekwerker laten opnemen wat er nodig is om een zelfde
hekwerk aan de overzijde van het parcours (juryhuis zijde) op gelijke hoogte als
het bestaande hekwerk aan clubhuis zijde te maken. Dan wordt gelijk (indien
mogelijk) de betonnen kolos weggehaald.
Grond voor het ophogen van de heuvels komt in september vrij van de
voetbalvelden dit is aarde vermengd met zand en komt onder de grasmatten
vandaan. Voor de gemeente scheelt dit veel geld omdat zij dit anders moeten
laten afvoeren dus een win win situatie.
Het pad t.b.v. het cyclocross parcours wordt in september gemaakt als de dienst
over een klepelmachine beschikt.

21. Ontwikkelingen MTB parcours sportpark Sloten; De gemeente Amsterdam
treft voorbereidingen voor de aanleg van een mountainbike route rond sportpark
Sloten en Park Oeverlanden. Marcel Smeets is projectleider en Stef ter Braake
assistent projectleider. Beiden hebben het bestuur van WVA en Olympia
uitgenodigd op maandag 19 maart voor een kennismakingsgesprek met als doel
van gedachten te wisselen over de aanleg en beheer van de mountainbike route.
22. Veiligheid tijdens wedstrijden; Naar aanleiding van de ingebrachte
onderwerpen van Marco Postma en John Giljam over de veiligheid tijdens
wedstrijden (valpartijen) ontstaat er een levendige discussie over de deelname
van basislicentiehouders zonder ervaring, nieuwelingen die amper het tempo
kunnen bijhouden, te veel renners in de wedstrijd van 15.00 uur, het afsprinten
van de verschillende categorieën, allemaal mogelijke oorzaken die tot valpartijen
zouden kunnen leiden. Hieruit kwamen verschillende voorstellen van apart laten
starten van de categorieen 50 en 60+ tot het uitsluiten van nieuwelingen voor de
wedstrijd van 15.00 uur op zaterdag, die moeten dan bij de trimmers rijden om
13.00 uur op zaterdag. Natuurlijk werden er ook meer oplossingen genoemd
zoals een soort clinic geven voor beginnende wielrenners of renners van de club
aanwijzen die als observator/mentor meerijden (duidelijk herkenbaar) en gepast
kunnen ingrijpen bij onveilige situaties of vooraf aan de koers voor de start de
spelregels omroepen vooruit kijken, niet van de lijn afwijken, rugnummer op,
geen gebruik van mobiele telefoon tijdens de course, geen sprint aantrekken voor
een andere categorie. geen pompen, zadeltasjes op de fiets. Als dit voor elke
wedstrijd consequent wordt omgeroepen hoop je dat de kracht van de herhaling
zijn werk doet.
Rob Bohte heeft afgelopen jaar geïnventariseerd hoeveel valpartijen er zijn
geweest, dit zijn er 8 geweest waarbij een ambulance nodig was en een paar
onschuldige valpartijtjes. afgezet aan het aantal wedstrijden (93 wedstrijden)
lijkt het wel mee te vallen. Toch zijn wij verplicht om de koersen zo veilig
mogelijk te maken voor de deelnemers. Marco hebben wij (het bestuur) om deze
reden uitgenodigd om samen een plan te maken om de kans op valpartijen
tijdens de wedstrijden te reduceren.
John Giljam heeft het ook over veiligheid maar dan gaat het meer om
voorzieningen op en rond het parcours die de gevolgen van een valpartij kunnen
verergeren als voorbeeld is genoemd de betonnen constructie ooit bestemd voor
het plaatsen van vlaggenmasten. Als renners daartegen aan komen als gevolg van
een valpartij is de kans op erger meerder malen groter. Nog een voorbeeld is het
hekwerk daarvoor zijn verleden jaar stootkussen aangeschaft die bij een botsing
de impact duidelijk verminderen. De betonnen constructie wordt door het beheer
weggehaald, maar ook het hekwerk wordt aan die zijde van het parcours
verlengd waardoor de kans dat een deelnemer in botsing komt met de betonnen
constructie verwaarloosbaar is.
Rob Bohte heeft vorig jaar aangegeven dat het goed zou zijn om borden op de
toegangshekken te plaatsen die passanten waarschuwen dat er een
wielerwedstrijd wordt gereden, deze worden z.s.m. geplaatst. Natuurlijk zijn
meer preventieve maatregelen welkom, de repressieve maatregelen bestaan uit
een jaarlijks opgeleid EHBO team ondersteund door een EHBO beleid en
registratie van de ongevallen. Bij elke wedstrijd is een EHBOer van onze club
aanwezig en heeft de beschikking overeen auto om snel ter plaatse te komen

voor de communicatie met de wedstrijdleiding hebben zij de beschikking over
een portofoon en er zijn duidelijke richtlijnen hoe te handelen.
23. Rondvraag; Jos geijsel kondigt de regionale wielertrainingen aan op het
sportpark Sloten welke gehouden worden op het Parcours en baan, alle renners
zijn welkom (tegen betaling van €5,- ) Jos mag gebruik maken van het juryhuis en
dameskleedkamer (actie Ed). Andre Demeulenaere steld voor om voor de
kantine een pin apparaat aan te schaffen. dit voorstel wordt overgenomen
(Andre), Arjan Vonk wil de grote prijs WVA sponsoren deze zal dan grote prijs
Cool and Heat gaan heten (over de hoogte van het sponsorbedrag moeten nog
een afspraak over worden gemaakt). Bert van Ingen vraagt waarom de veteranen
club Nederland geen wedstrijden rijdt op Sloten bij de WVA. Ed antwoord dat hij
met de vertegenwoordiger van veteranen club Nederland, Ralph Greupink geen
overeenstemming kon krijgen over de financiële vergoeding voor de organisatie
en het gebruik van clubhuis en parcours. Marcel Kamerling geeft aan dat aan de
achterzijde van het parcours de wortels van de bomen het asfalt omhoog duwen
en vraagt of het beheer hier wat aan kan doen (ed zal contact opnemen met het
beheer). Vervolgens vraagt Marcel zich af of de borstwering van het viaduct wel
hoog genoeg is, hij is bang dat deelnemers aan een wedstrijd hier wel een
overheen en naar beneden kunnen vallen met alle gevolgen van dien, bovendien
heeft hij rotte plekken in het hout van de reling gezien en vraagt zich af of dit
bekend is bij het beheer (Ed neemt contact op met het beheer).
Hans Leijnse geeft aan dat hij vorig seizoen heeft geëxperimenteerd met
gekleurde ronde borden voor het afsprinten van de verschillende categorieën,
volgens hem was dit een succes en draagt bij aan de duidelijkheid wie wanneer
moet afsprinten. Bart van Breemen zal een aantal rondenborden laten
poedercoaten bij de sponsor Backer die dit al eerder heeft toegezegd te willen
doen.
24. Sluiting; Maurice Willems bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

